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1 Uppdrag och omfattning
Mavacon har fått i uppdrag att utreda belastningen på befintlig väg som sträcker sig från
väg 502 och upp förbi Uppvallen till en ny exploatering enligt detaljplan Fjällvyn.

Exploateringen innebär 85 bostadshus, ett vandrarhem med 200 bäddar och en
spårcentral med ca 145 p-platser.

Befintlig bebyggelse som trafikerar vägen idag uppgår till ca 202 bostadshus, där
samtliga utom 26 ligger nedanför exploateringsområdet.

Fördelningen av antalet befintliga bostadshus samt anslutningspunkten för
exploateringen redovisas i bilaga 1.

I uppdraget skall befintlig trafiksituation kontrolleras för att studera hur mycket
trafiksituationen förändras, eventuell sektionsökning till följd av den tillkommande trafiken
skall föreslås och belastningen på korsningen med väg 502 beskrivas.

Befintlig väg har bredden 5,5 meter upp till Uppvallen och därefter vägbredden 4,5 meter
efter befintlig väg finns flera mötesplatser.

2 Antaganden och förutsättningar
All trafik har antagits under skidsäsong och att beläggningen är 100% på bäddarna. Det
förutsätter full beläggning på stugorna vilket väl möjligviss är fallet under påsken men inte
annars.

Det har förutsatts att kollektivtrafik till området saknas, skidbussar till och från
skidanläggning saknas. Det finns ingen service såsom affär och restaurang i området.

För de olika trafikgenererande aktivisterna som finns så har följande antaganden rörande
trafiken gjorts, se tabell 1 nedan. Resorna är angivet i resor per dag för respektive
verksamhet.

Antal resor
Exploatering Enhet Min Max Kommentar

Stugor antal stugor 2 5
Förutsätter full beläggning på
stugorna vilket kanske aldrig sker.

Skidspårsan-
läggning

antal
parkeringar 1,5 4

Min, 75% av parkeringarna
används 1 gång/dag. Max,
samtliga parkeringar omsätts 2
gång/dag.

Vandrarhem antal bäddar 0,67 1,33
3 bäddar per fordon och 2-4 resor
per fordon. =1/3*2 resp 1/3*4

Tabell 1, antagande av vad olika verksamheter genererar för trafik
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3 Befintlig belastning
Befintlig väg trafikeras med resor till och från de ca 202 bostadshusen som finns idag.

Med antagandena enligt tabell 1 så erhålls följande flöden för befintlig trafik, se tabell 2
nedan. Samtliga rörelser avser antalet fordon per dygn.

Antal resor
Enhet Min Max Medel
Bef.
trafik 404 1010 707

Tabell 2, Befintlig trafik

4 Tillkommande trafik
Med antaganderna i tabell 1 så genererar exploateringen i detaljplanen fjällvyn följande
trafik. Samtliga rörelser avser antalet fordon per dygn. Se tabell 3 nedan.

Antal resor
Enhet Min Max Medel
Stugor 170 425 298
Spårcentral 218 580 399
Vandrarhem 133 267 200
Totalt 521 1272 896

Tabell 3, Trafik genererad från exploatering

5 Total trafik efter exploatering
För att bedöma hur belastningen ser ut efter exploatering så görs skillnad på
trafikbelastningen inom området och trafikbelastningen som trafikerar korsningen med
väg 502.

I denna beräkning är det antaget att 25% av trafiken till spåranläggningen genereras
inom området och alltså inte belastar väg 502.

5.1 Trafik inom området
Efter genomförd exploatering och de antaganden som är gjorda rörande trafikgenerering
så erhålls följande trafik. Samtliga rörelser avser antalet fordon per dygn. Se tabell 4
nedan.
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Antal resor
Enhet Min Max Medel
Bef. trafik 404 1010 707
Stugor 170 425 298
Spårcentral 218 580 399
Vandrarhem 133 267 200
Totalt 925 2282 1603

Tabell 4, Total trafik inom området efter exploatering

5.2 Trafik som belastar korsningen med väg 502
Trafiken som belastar korsningen med väg 502 förändras enligt tabell 5 nedan.

Antal resor
Enhet Min Max Medel
Bef. trafik 404 1010 707
Tillkommande
trafik 521 1272 896
Korrigering
interntrafik -54 -145 -100
Totalt 871 2137 1503
Trafikökning
ansl. Väg 502 115% 112% 113%

Tabell 5, Trafik som belastar korsningen med väg 502 efter exploatering, samt
trafikökningen i korsningen.

6 Slutsatser
Exploateringen innebär en kraftigt ökad trafikbelastning för området och för korsningen
med väg 502. Slutsatserna delas upp dels rörande vägsektion inom området, samt ett
kapitel som kort behandlar fortsatt arbete med korsningen.

6.1 Vägsektion inom området

När hela exploateringsområdet är byggt bör sträckan mellan Uppvallen och nya
exploateringen som idag är ca 4,5 meter breddas till 5-5,5 meter och ha tydliga och täta
mötesplatser.

Vid branta partier bör trafik nerifrån få företräde detta gäller framförallt då vandrarhemmet
byggs, då detta kan rendera i tung trafik med bussar.
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När breddning av vägen måste ske styrs av i vilken ordning exploateringen sker,
spårcentralen är den del som genererar mest trafik och vid den tidpunkt då
spåranläggningen tas i bruk bör vägen vara breddad.

Vandrarhemmet genererar också mycket trafik och framförallt så är det rimligt att anta att
mängden tung trafik ökar genom ev. bussar. Så när vandrarhemmet tas i bruk bör vägen
vara breddad.

Om exploatering av stugor sker först så kan en del stugor byggas innan vägen behöver
breddas. Ovanför Uppvallen ligger idag ca 103 stugor som belastar vägen med bredd 4,5
meter dessa genererar trafik enligt nedan.

Antal resor
Enhet Min Max Medel
Bef. trafik 206 515 361

Tabell 6. Bef. trafik ovanför Uppvallen där vägen är ca 4,5 meter bred.

För en väg med bredden 4,5 meter bedöms en belastning av tre resor tre per minut i snitt
under maxtimmen vara en god standard. Det innebär att en exploateringsgrad till 180
resor per timme under maxtimmen är genomförbar med dagens standard på vägar.

Med ett antagande om att 25% av dygnstrafiken sker under maxtimmen (mycket högt
värde) så innebär det att trafikbelastningen under maxtimmen på denna väg med
nuvarande bebyggelse är 0,25*515=129 resor per timme.

Det innebär att exploateringar för 51 resor (180-129=51) extra under maxtimmen kan
byggas utan att vägens sektion behöver justeras. En ökad exploatering med 51 resor
innebär en ökad exploatering med ca 40 stugor. Nedan i tabell 7 redovisas hur
exploateringar av enbart stugor påverkar trafikbelastning på den del av vägen som har
vägbredd på 4,5 meter, siffrorna räknar precis som tidigare på full beläggning och max
antal resor per stuga, vilket inträffar ytterst sällan.
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Antal resor Resor
Lucka
mellan

Enhet Min Max Medel maxtimme resor, sek.
Bef. trafik 206 515 361 128,75 28
10
tillkommande
stugor 226 565 396 141,25 25
20
tillkommande
stugor 246 615 431 153,75 23
30
tillkommande
stugor 320 665 466 166,25 22
40
tillkommande
stugor 286 715 501 178,75 20
60
tillkommande
stugor 434 815 571 203,75 18

Tabell 7 Visar hur trafiken förändras från Uppvallen till exploateringen, under förutsättning
att endast stugor byggs ut.

6.2 Påverkan på väg 502

Trafikbelastningen på korsningen ökar, men då trafikflödet på befintlig väg inte är speciellt
stort och då sikten är god bedöms inga större åtgärder behövas på korsningen.

7 Rekommendationer fortsatt arbete
När exploateringen har passerat 26 stugor eller att spårcentralen alternativt Vandrarhem
byggs så kommer den huvudsakliga trafikriktningen gå till exploateringen istället för till de
26 befintliga fastigheter som finns ovanför.

Det vore då ur belastningssynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt bra att bygga om
korsningen, så det befintliga området med 26 stugor har skyldighet att lämna företräde
gentemot de som kommer till och från detaljplanen Fjällvyn.

Detta är inte nödvändigt men är att rekommendera framförallt när vandrarhem och/ eller
spårcentral byggs och ev. tyngre fordon skall passera.


